
وإذ تخرج  ((وخيرج املوتى من قبورهم بإذن اهللا، حيييهم قبل الدفن وخيرجهم من قبورهم بعد الدفن  

 ؛قال أهل العلم: وإمنا كانت آية موسى بالعصا ؛أوتيها عيسىوهذه من آيات اهللا اليت  )) الموتى بإذني

 ؛وكانت آية عيسى يف إخراج املوتى ويف إبراء األكمه واألبرص ؛فيه السحر إىل الغاية ارتقىألنه يف زمن 

وكان هذا  ؛واهللا سبحانه وتعاىل يتحدى كل قوم مبا يناسب عصرهم ؛ألن الطب ارتقى فيه إىل الغاية

   . القيامةألنه لكل اخللق إىل يوم  ؛القرآن آية مدى الدهر

إىل آخره  )) إسماعيلو  إبراهيمينا وما أنزل إلى وما أنزل إل ((ملاذا عرب يف قوله:  :هنا قد يسأل سائل 

فهل  ؛وما أنزل إىل موسى وعيسى :ومل يقل )) وما أوتي موسى وعيسى ((ويف موسى وعيسى قال: 

  ؟  هناك حكمة يف اختالف التعبري أو ال

ال ئاحلكمة اللفظية: ل ؛نقول حبسب ما يظهر لنا والعلم عند اهللا: إن هناك حكمة لفظية، وحكمة معنوية

وما  ينا؟ أربع مرات، وما أنزل إل لو قال وما أنزل وما أنزل تكررت كم مرة ؛املعاين بلفظ واحد رتتكر 

ومعلوم أنه من أساليب البالغة االختصار يف  ؛النبيون، وما أنزل إىل موسى، وما أنزل إىل إبراهيمأنزل إىل 

  تكرار األلفاظ بقدر منه.

دينهما باق إىل زمن الوحي، عنوية: فألن موسى وعيسى دينهما باق إىل زمن الوحي، أما الفائدة امل 

و يفعل كذا  ،النصارى يقولون: عيسى بن مرمي حيي املوتى ؛وكان أتباعهما يفتخرون مبا أوتوا من اآليات

فينب اهللا  ؛وما أشبه ذلك ،و أجناه وأغرق عدوه ،وهؤالء يقولون إن موسى فلق اهللا له البحر ؛ويفعل كذا

   ما أوتوا من وحي وآيات. ،تعاىل يف هذا أن هذه األمة تؤمن ذه اآليات

ألنه ما ذكر  ؛فهذا واهللا أعلم أتى مبا أويت النبيون للعموم )) وما أوتي النبيون من ربهم ((وأما قوله:   

 ؛كل اآليات اليت أوتوها  يشمللفلهذا عربوا باإليتاء  ؛عددهمليف اآلية هنا من األنبياء إال قليل بالنسبة 

طيب                                                        .))  وآتينا داوود زبورا ((قال اهللا تعاىل: 

 ((        ويف قوله:  ؛من هنا لالبتداء، ألن هذا اإليتاء من اهللا )) وما أوتي النبيون من ربهم ((وقوله: 

لكن هذه ربوبية  ؛م على وجه اخلصوص وإال فاهللا تعاىل رب اجلميعإضافة الربوبية إليه )) من ربهم

فهم  ؛ألم هم ال ميلكون أن يأتوا ذه اآليات أو ذا الوحي يعين )) من ربهم ((قوله: يف و  ؛خاصة

الصالة والسالم إذا طلب منه اآليات  يتلقون من اهللا وليسوا مستقلني ذه اآليات حىت الرسول عليه

قل سبحان ربي هل   وا عدة آيات قال: ((حرت قوهلذا قال ملا ا ؛يأيت ا؟ ال، ما يستطيعيستطيع أن 

.                             )) إنما اآليات عند اهللا وإنما أنا نذير مبين فال أملك أن آيت باآليات (( )) كنت إال بشرا رسوال



     اجلملة هذه داخلة يف مقول القول، يعين قولوا آمنا على هذا الوجه: )) ال نفرق بين أحد منهم ((

ال نفرق بين أحد  ((. وقوله: ؛الضمري يعود على من ؟ على األنبياء )) ال نفرق بين أحد منهم ((

؟ حممد صلى اهللا عليه  ألننا يف اإلتباع مأمورون بإتباع من ؛أي يف اإلميان وليس يف اإلتباع )) منهم

فرق بينهم وال نتبع إال شريعة نالشريعة في ف )) لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ((وسلم لقوله تعاىل: 

أما يف اإلميان وأم رسل، وأم من عند اهللا،  ؛حممد صلى اهللا عليه وسلم اليت نسخت مجيع األديان

كلهم صادقون فيما جاءوا به، وكلهم رسل   ،فهم عندنا على حد سواء ؛وأم صادقون فيما جاءوا به

   هل يشمل املنازل أيضا؟ )) ال نفرق بين أحد منهم ((وقوله:  ؛من عند اهللا

  ال ما يشمل الطالب:

ولقد  )) نعم؟ (( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض يش؟ الختالفهم يف الفضل، ((أل الشيخ:

)) إذا عندنا التفريق يف املنزلة، والتفريق يف الشريعة، والتفريق باإلميان  ضهمفضلنا بعض النبيين على بع

أي األمور الثالثة اليت ال نفرق بني أحد منهم؟ اإلميان م، واعتقاد أم  ؛م، واعتقاد أم صادقون

   اهللا عزوجلمن صادقون، وأم رسل 

إىل  )) قولوا آمنا باهللا ((وهنا أتى بالضمري للجمع  )) نحن (( :لشف قا))  ونحن له مسلمون ((   

 (     ليشعر املؤمن أنه هو وأخوه كنفس واحدة كما قال النيب عليه الصالة والسالم: )) ونحن ((قوله: 

الضمري  )) له ((وقوله:  ؛املؤمننيمن ) يعين وحنن مجيع  المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

وهذا يف عود الضمري على األسبق مع أن  ؛ هللا سبحانه وتعاىل، يعين وحنن يعود على من؟ على اهللا

 اآمن ((ألنه  ؛على األسبقالضمري د عالكن هنا الضمري  ؛القاعدة أن يعود الضمري على أقرب املذكور

ما  إذا قيل ؛، مع أنه جاء بعدها عدة أشياء لكنه عادمسلمون أي هللا )) ونحن له (( نعم؟باهللا  )) باهللا

أن والثاين:  ؛الدليل على أنه يعود الضمري على اهللا عزوجل؟ نقول الدليل على ذلك أوال: الضمري مفرد

 ؛ولفظية ،قدم املعمول لغرضني أو حلكمتني: معنوية )) له مسلمون ((وقوله:  ؛اإلخالص ملن يكون؟ هللا

 : مراعاة الفواصل، فواصل أيش؟ةأحيانا باحلصر، والفائدة اللفظي املعنوية إفادة اختصاص الذي نعرب عنه

الدليل  :؟ قلنا أي دليل ؟ أي دليل لكم على أن مراعاة الفواصل معتربة :فإذا قال قائل ؛فواصل اآليات

برب  ((مع أن يف اآلية األخرى:  )) قالوا آمنا برب هارون وموسى ((ما ذكره اهللا يف سورة طه: 

وإال أن  ؛ال نعلم سوى هذا ؛فقدم هنا هارون على موسى مراعاة لفواصل اآليات )) موسى وهارون

تقدمي املعمول  )) مسلمون  ونحن له  ((فعلى هذا نقول يف وقوله:  ؛موسى الشك أفضل من هارون



 ؛اإلسالم إسالم الشيء للشيء معناه اختصاصه به )) مسلمون ((وقوله:  ؛لفائدتني: معنوية ولفظية

بلى من أسلم وجهه هللا  ((   قال اهللا تعاىل: ؛اإلسالم هنا: االنقياد التام هللا عزوجل بإخالصفاملراد ب

فاحلاصل  )) وهو محسن ((أما العمل فقال:  )) أسلم وجهه هللا (()) هنا إسالم القصد  وهو محسن

   نقياد بإخالص، االنقياد التام بإخالص هللا عزوجل.االمن اإلسالم هنا يتضمن 

                                     ؟  كيف األسباط جمرورة وهي معطوفة على منصوب  ؟ شيخ  الطالب:   

األسباط جمرورة وهي معطوفة على  تأين أصحاب النحو؟ إشكال من غامن يقول: كيف كان الشيخ:

  أيش؟ 

  على املنصوب؟ الطالب:

  ما قرأت االسم الذي ال ينصرف عجمة أنت جمرورنقول هي معطوفة على   الشيخ:

  ؟ كلهم داخل عليهم العجمة  الطالب: 

ما أنزل إلى و  (( وفواعلى هذا ش الدليل ؟ويعقوب فهمت وإسحاق إمساعيلو  إبراهيم أي نعم؛ الشيخ:

 الكسر ألنه اسم ال ينصرف نعم؟نيابة عن  ةإىل من حروف اجلر؟ أي نعم، جمرور بالفتح )) إبراهيم

   )) نعم؟ ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به (( . بةر عمقبل  ههذمساء األ

  له  الطالب: 

  خرب حنن الشيخ: 

  ؟ فصل  ضمري له  الطالب:

  جار و جمرور متعلق مبسلمونله ال  الشيخ: 

  حنن ؟طيب   الطالب:

  مبتدأ، وحنن مسلمون له  الشيخ:

  : له ضمري فصل ؟الطالب

مث إن ضمري الفصل أيضا تعرفون أن ضمري الفصل يكون ضمري الفصل ما فيه الم حرف اجلر   الشيخ:

                                     وهذا ضمري متصل له .  مرفوع ضمري منفصل ياولد ،بصيغة املرفوع، بصيغة املرفوع

  ....مبتدأ ؟الطالب:

  )) ويش تصري حملها من اإلعراب؟  ونحن ((ال،   الشيخ:

  مبتدأ واجلملة خرب  الطالب:



واخلرب مقدم ما قلنا قدم مبتدأ وهلذا قلنا قدم املعمول لو كان  ؛ال؛ وحنن مسلمون له هذا   الشيخ:

  نعم؟ ،املعمول لقلنا قدم اخلرب

  . . .؟أحيانا))  وما أوتي موسى وعيسى قوله تعاىل: (( شيخ؟  الطالب:

  .        ...ال ما يظهر  الشيخ:

نزل عليه اخيتلف عن موسى وال ألن هذا  . . .عيسى عن شيخ ؟ موسى عليه السالم خيتلف   الطالب:

  اإلجنيل 

  . . .؟ويش الشيخ:

  ؟.....خيتلف  الطالب:

يحكم بها (( على بين إسرائيل وإال التوراة  تخفيفاتاإلجنيل مطابق للتوراة إال أنه فيه بعض ال  الشيخ:

حىت عيسى إال أن اإلجنيل فيه بعض  )) ن واألحبارو لذين هادوا والربانيلالنبيون  الذين أسلموا 

   . ففتخاألشياء اليت 

  . . . ؟شيخ؟ ذكر النبيون بعد موسى وعيسى هل يفيد  الطالب: 

   اخلاص .على لكنه يفيد عطف العام  ؛ما يدل على هذا  الشيخ:

ألن هذه اآليات كلها  ؛منوا من؟ اليهود والنصارىآ))  آمنتم به فقد اهتدوافإن آمنوا بمثل ما  ((  

 ((    )) قولوا آمنا باهللا (( ))حنيفا  إبراهيموقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة  متتابعة

  بمثل ما آمنتم به فقد  ((أي اليهود والنصارى  )) إن آمنوا (( )) فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به

فقيل: إن مثل هي الزائدة، وإن  ؛أيهما الزائد ؛اختلف املعربون يف الباء، ويف مثل )) بمثل (( )) اهتدوا

أي أا  ؛زائدة معىن ،وأن مثل زائدة إعرابا، زائدة معىن ؛فإن آمنوا مبا آمنتم به فقد اهتدوا :التقدير

فعلى هذا يكون الزيادة  ؛كممطابقا إلميان إن آمنوا ليس مطلق إميان بل إمياناأنه أفادت زيادة معىن وهي 

لكن أتى مبثل ليبني أن إميام ال يكفي مطلق اإلميان مبا  ؛واألصل: فإن آمنوا مبا آمنتم به ؛يف كلمة: مثل

الزائد وقيل: إن الزائد هو الباء،  ؛البد أن يكون مطابقا مماثال مبثل ما آمنتم به ال، آمنتم به فقط مطلقا

والباء  ؛يعين مثل الذي آمنتم ؛جلر، وإن التقدير: فإن آمنوا مثل ما آمنتم، مثل ما آمنتمحرف اهو الباء 

فصار عندنا اآلن  خليتم بالكم يا مجاعة  ؛الثانية أيضا زائدة أي مثل الذي آمنتموه، أي مثل إميانكم

على أن املراد الزيادة  واجلميع اتفقوا ؛ومنهم من يرى أن الزائد الباء ؛قوالن: منهم من يرى أن الزائد مثل

روف كثرية، يف احلوأن الزيادة  دال تزا مساءواملعروف أن األ ؛هلا معىنبل اإلعرابية وليست الزيادة املعنوية، 



 ؛ أليش ؟لكن الزيادة يف األمساء قليلة ؛ال ال؟ كما مر علينا يف ألفية ابن مالكإروف كثرية و يف احلالزيادة 

ومعلوم أننا لو وزنا  ا؛واحلرف كلمة جاءت ملعىن يف غريه ؛يف نفسهاألن االسم كلمة جاءت ملعىن 

ذا أنكر بعض مما جييء ملعىن يف نفسه، وهلبالزيادة بامليزان املستقيم لكان ما جييء ملعىن يف غريه أوىل 

 االسم كلمة جاءت ملعىن يف ذاا ما ميكن تزاد ؛النحويني زيادة األمساء وقالوا ال ميكن تزاد األمساء

فإن آمنوا مثل ما آمنتم أو ما آمنتموه أي مثل  :فعلى هذا يكون الزيادة يف الباء أي ؛خبالف احلرف

أي إن آمنوا إميانا مطابقا إلميانكم  ،وعلى كال االحتمالني من حيث اإلعراب فاملعىن واحد ؛إميانكم

 )) إن آمنوا (( :وهو قوله والفاء هنا رابطة للجواب، جواب الشرط ؛مماثال له من كل الوجوه فقد اهتدوا

ألم آمنوا عن علم  ؛واهلداية هنا هداية العلم والتوفيق ؛أي سلكوا سبيل اهلداية )) اهتدوا ((وقوله: 

اهلداية هنا مطلقة وال ال؟ وهو كذلك، هداية مطلقة كما أن  )) فقد اهتدوا ((وقوله:  ؛فوفقوا واهتدوا

باملناسبة يقولون إن بعض النصارى  . مهتدون هداية مطلقة وصف املذكورالاملسلمون الذين آمنوا على 

وقالوا ملاذا تستبيحون نساءنا وال تبيحوننا نساءكم ؟ احتجاج صحيح  ،يف مصر احتجوا على املسلمني

النصراين ما جيوز يأخذ مسلمة؟ قالوا ألننا نؤمن بنبيكم وال نعم؟ أليش جيوز أن املسلم يأخذ النصرانية و 

تؤمنون بنبينا ، أومنوا بنبينا نعطيكم بناتنا  ماألننا نؤمن بنبيكم وأنتم  ؛صحيح؟ صحيح ،تؤمنون بنبينا

    أي نعم.

 ويش عنه تولوا؟ عن اإلميان ؛، توىل مبعىن أعرضضتويل اإلعرا )) تولوا (())  فقد اهتدوا وإن تولوا (( 

شف هذه أتت مجلة امسية للداللة على  )) فإنما هم في شقاق (( ؛مبثل ما آمنتم به، تولوا وأعرضوا

 فإنما هم في شقاق ((يعين فما حاهلم إال الشقاق  ،وأتت بإمنا الدالة على احلصر ثبوت؛االستمرار وال

اآلن ظرف بدليل يف اليت للظرفية كأن الشقاق حميط م من كل جانب، يف شقاق  شف اخلرب ))

  كل معانية يدور على هذا حىت يف قوله تعاىل: ((وهو يف ؛شقاق مبعىن اخلالفوال ؛منغمسون يف شقاق

ولكن الصحيح معناه  ؛)) بعضهم قال الشقاق هنا مبعىن الضالل وإن الظالمين لفي شقاق بعيد

وإن كان بعضهم يقول: تأيت للخالف وتأيت للضالل  ؛لخالفليف كل ما جاء يف القرآن فهي  ؛اخلالف

والضال  ،حىت العدو خمالف لعدوه ؛ل ما جاءت فهي خالفلكن الصحيح أا يف ك نعم؟ وتأيت للعداء

ويدل لذلك أن األصل معىن الشقاق أن يكون أحد الطرفني يف شق والثاين يف شق  ؛خمالف للمهتدي

 ؛يعين فإمنا هم يف خالف معكم، هذا اخلالف سيؤدي حتما إىل العداوة ؛وذا يكون خالف ؛آخر

لتجدن أشد الناس  أليس كذلك؟ (( ،وهلذا ال شك أن بني املؤمنني وبني اليهود والنصارى عداوة



لكن قوله  ؛)) ويف النصارى أيضا عداوة وعداوم ظاهرة عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا

أن منهم بذلك  (()) لعلة وهي؟  ولتجدن أقربهم مودة  للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارىتعاىل: ((

أما النصارى الذين اعتدوا وبغوا على املسلمني فإم ال يدخلون يف هذه  ؛))إىل آخرها قسيسين ورهبانا

 يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض فاهللا تعاىل يقول: (( ؛اآلية

وهذا اخلالف البد أن يؤدي إىل  ؛اق ويف خالف)) فاليهود والنصارى ملا مل يؤمنوا صاروا معنا يف شق

واألمر وقع، املسلمون قاتل اليهود أليس كذلك؟ وقاتل النصارى الروم   ؛بالتايل إىل قتالو عداوة والبغضاء 

نعم؟ وسيقاتلوم أيضا مرة أخرى  روب الصليبيةيف احلكلهم نصارى، ومن بعد ذلك قاتلوا النصارى 

إذا هؤالء اليهود والنصارى حنن ف ؛هذا يف املستقبلمن والبد  ؛رومحىت يدخل اإلسالم عاصمتهم ال

   )) هم في شقاق فإنما ((وهلذا قال:  ؛معهم يف شقاق

 ((           وكأن اإلنسان عندما مسع فإمنا هم يف شقاق قد يهاب وخياف فطمأن اهللا املؤمنني بقوله: 

اجلملة فيها فاعل وفعل  )) فسيكفيكهم اهللا ((هنا  )) فسيكفيكهم اهللا((  )) فسيكفيكهم اهللا

  الفاعل؟ ؛ومفعوالن

  : اهللالطالب 

  واملفعول األول؟ اهللا؛ الشيخ: 

  الكافالطالب:  

  واملفعول الثاين: الكاف الشيخ:

  اهلاءالطالب: 

أو جائز؟ لو كان يف غري القرآن وإال يف القرآن  ؟الضمريان متصالن فهل االتصال هنا واجب اهلاءالشيخ:

  .معلوم جيب إتباعه

  األول واجب والثاين جائز؟  الطالب:

  طيب تأتينا شواهد من كالم ابن مالك؟الشيخ:

  ؟ خلتنيه كاكذ الطالب: 

  ؛ أي هذه؟  تنوينا هذه؟ ابن مالك ذكر كذاكطيب أي  ك ؟ اكذالشيخ: 

  خلتنيه الطالب:



 ؛صح و نعم؟ ولكنه خطأهلا مفعوالن  .......وهذهتوافقون على هذا؟  أي نعم ألن خلتنيه الشيخ:

مفعولني   أليش؟ ألن خلتنيه ناصبة " سلنيهفصل هاء وصل أو ا"هذه داخلة يف قوله: سلنيه  ،يتبني

تنصب  وخرب، وسلنيه مبتدأفهي تنصب مفعولني أصلهما  ؟ ليست من أخوات إنا ؛وخرب أصلهما مبتدأ

اآلن مفعولني هل  ةسيكفيكهم ناصب كسا؛أخوات  فهي من  ؛واخلرب بتدأمفعولني ليس أصلهما امل

واهلاء تكون  مبتدأهل الكاف تكون  ؛ألنه ما يصح أن يقال: أنت هم ال، واخلرب؟ مبتدأأصلهما من 

 ((                  هذه منه وما أشبهه؛ واضح؟ إذا هي داخلة يف قوله سلنيه وما أشبها ؛خرب؟ ما تصح

السني هنا يقول العلماء إا للتنفيس وفائدا أمران ذكرنامها من قبل ويبينهما إما  )) فسيكفيكهم اهللا

وقوع والثاين  . . . .السني هنا للتنفيس وتفيد شيئني أحدمها يعطيين يا آدم؟  ماذا ؟ حامد وإال آدم؟

(( وقوله:  ؛مع مهلة مهلة، مع التحقق ولكنقرب الوقوع، حتققه وقربه خبالف سوف فإا تفيد 

لنبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم أم إذا مل يؤمنوا مبثل ما سبحانه وتعاىل إذا تكفل اهللا  )) سيكفيكهمف

سيكفيك إياهم عن قرب، فسيكفيكهم اهللا، واحلمد هللا أنه ف سبحانه وتعاىل من املؤمنون وتولوا فإن اهللاآ

حىت جال اليهود عن املدينة وفتح  رسول صلى اهللا عليه وسلم مل يتوففإن ال ؛صار ذلك عن قرب

ويف خالفة عمر رضي اهللا عنه أجالهم حىت عن خيرب، فكفى اهللا  ،حصوم خيرب وأبقاهم فيها عماال

   .املؤمنني شرهم احلمد هللا

أيضا من  )) ليمالع ((، ومن أمساء اهللا )) السميع (())  فسيكفيكهم اهللا وهو السميع العليم ((    

إن ربي  ((يب ومنه قوله تعاىل: اوقد سبق أن السميع هلا معنيان: أحدمها مبعىن  ؛أمسائه تبارك وتعاىل

ن ملأي استجاب أو أجاب أي أجاب  ) سمع اهللا لمن حمده (ومنه قول املصلى:  )) لسميع الدعاء

وذكرنا فيما سبق يف العقيدة: أن هذا السمع  ؛سمع مبعىن إدراك املسموعالومبعىن إدراك املسموع،  ؛محده

يفيد ديدا كما يف قوله: غامن؟ نعم.  ؛أو راح مع ما سبق؛ يفيد مع اإلدراك ديدا أو تقريرا أو تأييدا

  يفيد ديدا كما يف قوله؟ مسع للتهديد؟ 

   )) قد سمع اهللا قول التي (( الطالب:

   )) الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثةكفر لقد  (( :يقول اما فيه ، هذهال الشيخ:

  )) قول الذين قالوا إن اهللا فقير ونحن أغنياء لقد سمع اهللا((   :الطالب

 )) ىأم يحسبون أنا ال نسمع سرهم ونجواهم بل ((ويف قوله:  ؛صحيح؟ صحيح، هذا ديدالشيخ: 

إنني معكما ((وللتأييد؟  ))قد سمع اهللا قول التي تجادلك في زوجها((وللتقرير مثل؟  ؛هذا للتهديد



والثاين: إثبات  ؛فعلى هذا نقول: السميع تفيد شيئني: أوال إثبات اسم من أمساء اهللا ))أسمع وأرى

والسمع ينقسم إىل قسمني ؟ مسع اإلجابة ومسع إدراك، ومسع اإلدراك ينقسم أيضا إىل ثالثة  ؛السمع له

يقتضي التقرير وقد يقتضي التأييد حسب  أو يقتضي مسع اإلدراك قد يقتضي التهديد وقد ؛أقسام

فعلم اهللا سبحانه وتعاىل شامل لكل  ؛فالعليم أيضا اسم من أمساء اهللا )) العليم ((وأما قوله:  ؛السياق

وأما  ؛بكل شيء عام )) واهللا بكل شيء عليم ((أما اجلملة فلقوله تعاىل:  ؛شيء مجلة وتفصيال

اتح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما في البر والبحر وما وعنده مف ((التفصيل فمثل قوله تعاىل: 

وما تسقط من ورقة إال يعلمها وال  ((طيب وما تنبت؟ من باب أوىل،  )) تسقط من ورقة إال يعلمها

وما من شيء إال رطب؟ أو  )) وال رطب وال يابس (()) يعين إال يعلمه  حبة في ظلمات األرض

 ؛أيضاعلمه ومكتوب ي)) إال يف كتاب مبني يعين فإنه  في كتاب مبينوال رطب وال يابس إال  يابس ((

)) ما من  وما من دابة في األرض إال على اهللا رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وقال تعاىل: ((

إذا علم اهللا حميط  ؛دها وأنواعهااإال اهللا، أجناسها فضال عن أفر  هادابة، من حيصي الدواب؟ ما حيصي

يعلم ما بين أيديهم وما  وتفصيال متعلق باملاضي واحلاضر واملستقبل وال ال؟ باملاضي (( بكل شيء مجلة

 وهو السميع العليم ((وقوله هنا:  ؛)) ما خلفهم ما مضى وما بني أيديهم احلاضر واملستقبل خلفهم

سب أن يبدوا لنا أن املنا :قد يقول قائل من الناس )) فسيكفيكهم اهللا وهو السميع العليم (( ))

فما هو  ياولد نعم؟ )) فسيكفيكهم اهللا ((ألنه قال:  ؛وهو القوي العزيز ،يقول: وهو القوي العزيز

  اجلواب عن ختمها بالسمع والعلم؟ 

ما  تخذنقول  تدخل يف حكمة اهللا وعلمه فياهللا سبحانه وتعاىل يعين القوة والعزة واحلكمة من  الطالب:

  .شاء. 

شيء له، كل شيء هو مقرون بالعلم وباحلكمة لكن بس األنسب يعين على كل حال كل أيه  الشيخ:

ني تدبري الكيد للرسول صلى اهللا عليه قفيما يبدوا لنا فالظاهر يل واهللا أعلم إنه ملا كان تدبري هؤالء املشا

علن تما هو حرب  خفي أمر، وسلم من هؤالء قد يكون باألقوال وقد يكون باألفعال، والتدبري أمر خفي

حىت األمور اليت ما تدري عنها وال  )) وهو السميع العليم ((قال:  ؛نقول أنه يقابل بقوة وعزة حىت

هذا ما ظهر يل  ؛عليه الصالة والسالم فإن اهللا تعاىل مسيع عليم اليت تصليربزوا وال يظهرون احلراب 

    . ))  فسيكفيكهم اهللا وهو السميع العليم ((واهللا أعلم، 



                                                                                     .  )) صبغة اهللا (( 

  كمة .....؟احل الطالب:

وأما كوا طويلة فألن فيها معاين  ؟ يعين هذه خالف البالغة تقولصعب .....يعين أيش؟  الشيخ:

.ما أشوف ....بضمري  لسني البد من وجوده نعم؟ وأيضا املخاطب فسيكفيكهم البد أن خياطبه بذلك

   والفاء جواب الشرط . ؛فيها شئ 

فما املراد بصبغة اهللا؟ قالوا املراد دين اهللا،  ؛صبغة، الصبغ معناه اللون كما تعرفون )) صبغة اهللا ((      

فإن املتدين يظهر أثر الدين عليه،  ؛ومسي الدين صبغة لظهور أثره على العامل به ؛صبغة اهللا دين اهللا

 ؛كلها  ةيظهر على صفحات وجهه ويظهر على مسلكه، ويظهر على خشوعه، وعلى صمته، وعلى هيئ

وهل  ؛إنه صبغة، مسي صبغة للزومه كلزوم الصبغ للثوب :وقيل ؛يهفهو مبنزلة صبغ للثوب يظهر أثره عل

فهو صبغة للزومه، وهو صبغة أيضا  ؛نع أن نقول إنه مسي بذلك للوجهني مجيعا ؟ ما مينع، ما مينعننم

؟  صبغة اهللا لصبغة اهللا ومل يق )) صبغة اهللا (( :ما وجه النصب يف قوله ؛لظهور أثره على العامل به

وأن التقدير:  ،فإن آمنا معناها الدين )) منا باهللاآقولوا  ((،  )) آمنا ((إا مصدر معنوي لقوله:  :قيل

  وإال ال؟ قولوا نعم أو ال؟  ألن آمنا يف آية أخرى قبلها، ؛و الريب أن هذا بعيد ؛تدينا دين اهللا

  نعم الطالب:

وألنه فصل بينهما  ؛يكون هذا متعلقا اويبعد أن  يف اآلية السابقة، يف آية أخرى قبلها الشيخ: 

على اإلغراء يعين إلزموا صبغة اهللا وال يصدنكم هؤالء عن دينكم الزموه  بو إذا فهو منص ؛فواصل كثريةب

فإن الشريعة جاءت من اهللا، وال أحد يشرع للخلق  ؛أضيفت إليه ألا منه )) صبغة اهللا ((نعم؟ وقوله: 

   .))  من أحسن من اهللا صبغة ونحن له عابدون ((إال خالقهم سبحانه وتعاىل 

عليه السالم ملا أمت ما أمر اهللا  إبراهيمفإن  ؛أن من شروط اإلمامة أن يقوم اإلنسان مبا أمر به  الطالب:

 ؟    فيجب قيام اإلنسان باإلميان... . . .اهللا تعاىل خليالبه فأختاره سبحانه به أخرب اهللا سبحانه وتعاىل 

  ..... الشيخ:

  ؟ جعله اهللا للناس إمامافامتثل أنه ملا أمره اهللا سبحانه وتعاىل مبا أمر به  الطالب:

قال اهللا تعاىل:  ،وهذا حق ياولد  ؛أي يعين تؤخذ منه أن من قام بأوامر اهللا صار جعله اهللا إماما الشيخ:

بالصبر " )) قال ابن تيمية رمحه اهللا:  وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون(( 



 )) يوقنون      بما صبروا وكانوا بآياتنا  ((قوله تعاىل: من مفهوم  " واليقين تنال اإلمامة في الدين

   ....[بقي ست دقائق ما ميدينا طيب نأخذ ...]))  لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ((

  .........؟ الطالب:

   إبراهيم طيبيعين األصل  الشيخ:

)) ذكرنا فيها إن هذه الدعوة موجودة  وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ((: هنا يقول اهللا عزوجل 

  هذه األمة يال يا غامن؟ أهل البدع من يف 

واجلهمية  ةكل طائفة كذا يقولون يدعون إىل ما هم عليه مثال األشعرية يقولون كونوا أشعري الطالب:

  يقولون كونوا جهمية كل يدعي

لهدى فهو مشابه لإذا معناه إن من خالف احلق ودعى إليه يعين إىل طريقه خمالف  ؛صح؟ صح  الشيخ:

  طيب مباذا رد اهللا على هؤالء الذين قالوا تدوا؟ .ملن؟ لليهود والنصارى

  )) إبراهيمقل بل ملة  (( الطالب:

  ؟ )) ملة ((ويش إعراب  الشيخ: 

  نعم؟  الطالب:

   ويش إعراب ملة؟  الشيخ:

  عراباإل منلست  الطالب:

  مين لست من قيس وال قيس  الشيخ:

  مفعول  الطالب:

  مفعول أليش؟  الشيخ:

  لفعل حمذوف  الطالب:

ملة  يه إبراهيمإذا ملة  ؛ما تقولون ذا؟ صحيح ؛إبراهيمنتبع ملة بل  :لفعل حمذوف، تقديره  الشيخ:

  داية ما هي اليهودية وال نصرانية . اهل

   ؟))  أتحاجوننا في اهللا وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ((طيب ما الفائدة من قوله: 

ويش  ؛هذا كلنا يعرف ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم )) ؟ من قوله ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ((

  ويش الفائدة منه؟ ؟ السماء فوقنا واألرض حتتناقول لقائل حتصيل حاصل كفائدة منه هل هذا ال



.  .. .حانه وتعاىل وهو ربنا وربكم ال ينفعكمأن صراط اهللا سبلنا أعمالنا ولكم أعمالكم أي  الطالب: 

.       


